
 

 
 

NORMAS GERAIS PARA REDAÇÃO DA DISSERTAÇÃO OU TESE  

 
 O PPGO admite que as dissertações e teses sejam apresentadas nas modalidades 

clássica, artigo ou mista.  

– A modalidade clássica refere-se à estrutura de um texto sob formato tradicional, 

composto pelas seguintes seções dos elementos textuais: Introdução; Revisão da 

literatura; Objetivos; Metodologia; Resultados; Discussão; Conclusões. 

– Na modalidade artigo as seções Resultados, Discussão e Conclusões são 

substituídas pelo(s) artigo(s) elaborado a partir da pesquisa. 

– A modalidade mista segue a formatação do modelo clássico e adiciona-se o(s) 

artigo(s) como apêndices.  

 
 A estrutura dos trabalhos acadêmicos deverá seguir as normas da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (NBR 14724:2011), constituindo-se de partes externa e interna. 

 

PARTE EXTERNA 

 Capa - deverá ser composta pelas seguintes informações, indispensáveis pela identificação do 

trabalho:  

– Nome do aluno 

– Título 

– Nome do orientador e coorientador (se necessário) 

– Instituição 

– Local 

– Ano  

PARTE INTERNA 

 A parte interna contemplará, nesta sequência: 

– Elementos pré-textuais: 

 Folha de rosto (obrigatória) 

 Errata (opcional) 

 Folha de aprovação (obrigatória na impressão pós-defesa) 

 Dedicatória (opcional) 



 Agradecimentos: Deverá incluir obrigatoriamente agradecimento ao 

órgão financiador de qualquer auxílio financeiro relativo ao projeto, 

incluindo bolsas. 

 Epigrafe (opcional) 

 Resumo em português e palavras-chave (DeCS) (obrigatório) (Para 

detalhes, consultar ABNT NBR 6028:2003) 

 Resumo em inglês e Key words (MeSH) (obrigatório) (Para detalhes, 

consultar ABNT NBR 6028:2003) 

 Lista de ilustrações (opcional) 

 Lista de tabelas (opcional) 

 Lista de abreviaturas e siglas (obrigatório) 

 Lista de símbolos (opcional) 

 Sumário (obrigatório) (Para detalhes, consultar ABNT NBR 6727:2012) 

– Elementos textuais 

 Introdução (obrigatória) 

 Revisão da literatura (opcional) 

 Objetivos (obrigatórios) 

 Materiais e métodos (obrigatórios) 

 Resultados (a depender da escolha do modelo) 

 Discussão (a depender da escolha do modelo) 

 Conclusões (a depender da escolha do modelo) 

 Considerações finais (opcional)  

– Elementos pós-textuais: 

 Referências (obrigatório) (Para detalhes, consultar ABNT NBR 

6023:2018) 

 Glossário (opcional) 

 Apêndices (opcional) 

 Anexos (opcional, EXCETO para estudos que requeiram Protocolo de 

Aprovação do CEP/CEUA e TCLE) 

 
 Nos casos de dissertação/tese que incluem artigo(s) produzido(s), os artigos deverão 

seguir as normas de publicação da(s) revista(s) indicada(s). 

 
 



FORMATO 
 

– Textos digitados em cor preta, sendo permitidas ilustrações coloridas. 

– Versão impressa papel tamanho A4 (21 cm × 29,7 cm). 

– Margens: 

 Esquerda e superior – 3 cm 

 Direita e inferior – 2 cm 

– Fonte: Arial ou Times New Roman 

 Tamanho 12 para todo o trabalho, inclusive capa, exceto o disposto 

abaixo. 

 Tamanho 10 para citações de mais de três linhas, notas de rodapé, 

paginação, dados internacionais de catalogação na publicação, legendas e 

fontes das ilustrações e das tabelas. 

– Espaçamento: 1,5 entre linhas 

 Exceção: espaço simples nas citações de mais de três linhas, notas de 

rodapé, referências, legendas das ilustrações, legendas das tabelas, 

natureza (tipo do trabalho, objetivo, nome da instituição a que é 

submetido, área de concentração, linha de pesquisa, orientador e 

coorientador). 

 Referências: separadas entre si por dois espaços simples em branco. 

– Alinhamento: 

 Folha de rosto e de aprovação: tipo do trabalho, objetivo, nome da 

instituição, área de concentração, linha de pesquisa, orientador devem ser 

alinhados do meio da mancha gráfica para a margem direita. 

– Indicativos de seção (capítulo): 

 Usar algarismo arábico antes do título das seções textuais, separados 

apenas por um espaço de caractere (não usar travessão ou ponto).  

Ex.: 1 INTRODUÇÃO 

        2 REVISÃO DA LITERATURA 

 Alinhado à esquerda, sem parágrafo. 

 Títulos que ocupem mais de uma linha devem ser alinhados abaixo da 

primeira palavra do título. 

 Títulos sem indicativo numérico: errata, agradecimentos, listas, resumos, 

sumário, referências, apêndices, anexos – devem ser centralizados. 



 Elementos sem título e sem indicativo numérico: folha de aprovação, 

dedicatória e epígrafe. 

– Paginação: 

 Páginas pré-textuais: contadas, mas não numeradas. 

 Páginas textuais e pós-textuais: numeração deve figurar a partir da 

primeira página da Introdução, anverso da folha: no canto superior 

direito, a 2 cm da borda superior e a 2 cm da borda direita. 

– Numeração progressiva das seções da dissertação: 

 Seções (ex.: 1 INTRODUÇÃO; 2 REVISÃO DA LITERATURA) 

 Apresentar títulos de subseções para, no mínimo, duas subseções (apenas 

uma subseção não recebe subtítulo). 

 Os títulos das seções devem ser destacados tipograficamente, de forma 

hierárquica, da primária à secundária, por meio de recursos gráficos de 

maiúscula, negrito, itálico, sublinhado e outros. 

– Ilustrações:  

 Identificadas na parte superior, precedida da palavra designativa 

(esquema, fluxograma, fotografia, quadro, entre outros), seguida de seu 

número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos, 

travessão e do respectivo título. 

 Após a ilustração, na parte inferior, indicar a fonte consultada (elemento 

obrigatório, mesmo que seja produção do próprio autor), legenda, notas e 

outras informações necessárias à sua compreensão (se houver). 

 A ilustração deve ser citada no texto e inserida o mais próximo possível 

do trecho a que se refere. 

– Tabelas:  

 Apresentar cabeçalho e corpo. 

 Títulos padronizados (“o quê”, “onde” e “quando”). 

 Números de casas após a vírgula padronizados, separador de milhar, 

zeros absolutos substituídos por traços, arredondamentos de 

porcentagem (100,0). 

 Usar apenas as siglas e abreviaturas indispensáveis, as quais devem estar 

descritas na nota de rodapé. 



 Notas de rodapé, incluindo por extenso algumas siglas indispensáveis 

contidas no corpo da tabela, testes estatísticos e demais informações 

imprescindíveis para entendimento do conteúdo da tabela. 

 Inserir bordas horizontais superior e inferior e entre o cabeçalho e o 

corpo. 

 Não usar bordas verticais. 

– Siglas: quando mencionadas pela primeira vez no texto, devem ser indicadas 

entre parênteses, precedidas do nome completo (reiniciar a apresentação da 

sigla no resumo, na introdução e nas tabelas) 

– Notas de rodapé:  

 Digitadas dentro das margens, separadas do texto por um espaço simples 

entre as linhas e por filete de 5 cm, a partir da margem esquerda. 

 Alinhadas, a partir da segunda linha da mesma nota, abaixo da primeira 

letra da primeira palavra, de forma a destacar o expoente, sem espaço 

entre elas. 

– Citações (para detalhes, consultar ABNT NBR 10520:2002) 

 Utilizar o modelo autor-data (texto): deve estar acompanhada por lista de 

referências na ordem alfabética. 

 O PPGO disponibiliza modelos de apresentação e formatação da dissertação / tese no 

sítio eletrônico do Programa. Demais dúvidas devem ser esclarecidas com a consulta às 

normas pertinentes da ABNT ou com a coordenação do PPGO. 


